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Gids voor (aankomende) 
professionals

‘Wetenschap en praktijk’ is een toegankelijk boek. Het boek is een pleidooi voor de 
waarde van wetenschappelijk onderzoek. De boodschap is: wetenschappelijke kennis is 
nodig om de kwaliteit van de praktijk continu te blijven verbeteren. Kennis werkt!  
Al lezende in het boek krijg je ‘zin om mee te doen’ aan onderzoek.

Juist in een tijd dat wetenschap van groot 
belang is om een antwoord te vinden op 
vraagstukken op het gebied van zorg, wel
zijn en klimaat, staat de wetenschap on
der druk door politieke ontwikkelingen, 
zoals het populisme. Experts en weten
schappers worden ondermijnd door poli
tieke belangen en meningen van leken die 
niet gebaseerd zijn op (wetenschappelijke) 
distantie en objectiviteit. 
In de inleiding schrijft de auteur Jaap van 
der Stel: ‘Studenten in het hbo worden in 
hun opleiding gestimuleerd een onderzoe
kende houding aan te nemen. Docenten 
trainen hen om zelf onderzoek te doen. Dit 
boek bouwt hierop voort door de aandacht 
te richten op het toepassen van kennis in 
de praktijk en, in verband daarmee, het op 
waarde schatten van gepubliceerde weten
schappelijke bevindingen. Het is geen 
boek over het doen van onderzoek. Het 
boek geeft inzicht in het belang van weten
schappelijk onderbouwde kennis voor de 
beroepsuitoefening.’ 
Van der Stel is lector ggz (psychische ge
zondheidszorg) aan de Hogeschool Leiden 
en heeft jarenlang gewerkt in zorginstellin
gen. Hij is in 1995 gepromoveerd tot doctor 
in de sociale wetenschappen in Utrecht en 
in 2009 tot doctor in de geneeskunde in 
Leiden. Daarnaast heeft hij verschillende 
boeken geschreven op het terrein van de 
psychische gezondheidszorg.

Opbouw

De inhoud van Wetenschap en praktijk is in
gedeeld in drie delen: een inleidend deel 
over de betekenis van wetenschappelijk on
derzoek voor de praktijk van zorgprofessio
nals, een tweede deel bestaande uit voor
beelden van onderzoek, en een appendix 
met aspecten van wetenschap en verdie
ping. In de tekst worden bronnen geciteerd 
of geraadpleegd onderzoek aangegeven 
met een noot onderaan de bladzijde.
Het wetenschappelijke onderzoek dat in het 

Een voorbeeld van een vergaande samen
werking is de casus ‘Een s(t)imulerende 
schoolomgeving’. In dit project wordt 
 seriousgaming ontwikkeld om leerlingen 
met een autismespectrumstoornis (ASP) te 
ondersteunen bij de overstap van groep 8 
naar de brugklas. De game is ontwikkeld 
op basis van gesprekken met docenten 
van basisscholen en middelbare scholen, 
en leerlingen met een ASP en hun ouders.
Aan de ontwikkeling hebben studenten 
en onderzoekers van verschillende afde
lingen van de Hogeschool Rotterdam 
meegewerkt. Er is een prototype gelan
ceerd en achttien kinderen uit groep 8 
hebben de game op gebruiksvriendelijk
heid onderzocht.

Bruikbaarheid

Het boek richt zich op (aanstaande) ver
pleegkundigen, sociaal werkers, welzijns
werkers, vaktherapeuten en paramedici zo
als fysiotherapeuten en logopedisten. Maar 
in de werkvelden kinderopvang en onder
wijs hebben we net zo goed te maken met 
nieuwe kennisontwikkeling op het gebied 
van gezond opgroeien van kinderen.
Dit boek is een aanrader voor stafpedago
gen en leidinggevenden wanneer zij over
wegen deel te nemen aan praktijkonder
zoek samen met universiteiten of hoge
scholen. Ook voor docenten en jonge on
derzoekers is het een bruikbaar boek, wan
neer zij zich willen verdiepen in praktijk
onderzoek.
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tweede deel besproken wordt, gaat vooral 
over praktijkonderzoek uitgevoerd door 
 onderzoekers en studenten van de hoge
school. In praktijkonderzoek is er sprake 
van een nauwe samenwerking tussen we
tenschap en praktijk. De inbreng vanuit de 
praktijk komt van professionals werkzaam 
in een instelling of werkveld waar de te on
derzoeken vraag leeft. De doelgroep partici
peert zo veel mogelijk mee. De voorbeelden 
in dit boek richten zich op de werkvelden 
zorg, welzijn en sociaal werk. 

Coronapandemie

In het eerste deel van het boek wordt de 
betekenis van wetenschappelijk onder
zoek voor de praktijk in vier hoofdstukken 
uitgewerkt. Deze hoofdstukken dragen 
zeker bij aan de beoogde doelstelling van 
het boek: ‘Het op waarde schatten van 
gepubliceerde wetenschappelijke bevin
dingen en kritische reflectie daarop.’
De auteur neemt de huidige coronapande
mie en klimaatverandering mee in zijn 
voorbeelden over wetenschappelijk onder
zoek en de noodzaak voor kritische reflec
tie en objectieve distantie in de discussie 
over oplossingen. De theorie van elk 
hoofdstuk wordt afgewisseld met ‘een 
 korte excursie naar een praktijkvoorbeeld’. 
Elk hoofdstuk eindigt met de vraag ‘wat 
kun je doen als professional?’

Gaming

Deel twee bestaat uit elf voorbeelden van 
onderzoek uitgevoerd op hogescholen in 
Nederland. De voorbeelden beschrijven 
praktijkonderzoek waarbij kennisontwik
keling, innovatie en wetenschappelijk on
derzoek is gedaan in samenwerking met 
vertegenwoordigers vanuit de praktijk. 
De resultaten laten zien dat er een geza
menlijk product ontstaat dat draagvlak 
heeft en gemakkelijk toegepast kan wor
den in de praktijk. 
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